
Výroční zpráva tkáňového zařízení ISCARE I.V.F. a.s. za 
rok 2011 dle zákona č. 296/2008 Sb. 

 
 
Výroční zpráva o činnosti tkáňového zařízení obsahuje níže uvedené soubory 
údajů týkajících se tkání a buněk propuštěných tkáňovým zařízením pro použití 
při léčbě příjemce: 
 
1.  
a)  
počet dárců, kteří darovali tkáně a buňky pro autologní či alogenní použití 
 

 oocyty 
ovariální 

tkáň 
spermie 

testikulární 
tkáň 

Vlastní použití - žijící dárci 833 - 1365 19 

Vlastní použití - zemřelí 
dárci - - - - 

Darování – žijící dárci 73 - 9 - 

Darování – zemřelí dárci - - - - 

 
 
počet odběrů tkání a buněk pro autologní a alogenní použití 
 

 
 

oocyty 
ovariální 

tkáň 
spermie 

testikulární 
tkáň 

Vlastní použití - žijící dárci 1057 - 1930 19 

Vlastní použití - zemřelí 
dárci - - - - 

Darování – žijící dárci 84 - 34 - 

Darování – zemřelí dárci - - - - 

 
b)   
množství tkání a buněk a jejich zpracování a použití 
 

 
 

oocyty embrya spermie 
testikulární 

tkáň 

Zpracované a propuštěné pro 
použití při léčbě příjemce 8264 5150 2016 42 

Zamrazeno 47 1955 82 19 

Distribuované do vlastního 
nebo jiného zdr. zařízení v ČR - 93 5 2 



Dovezené ze zahraničí - - 1 - 

Skladované na konci roku 36 14699 987 456 

Vyřazené 1719 2265 1 - 

 
důvody vyřazení tkání a buněk 
 

 
 

oocyty embrya spermie 
testikulární 

tkáň 

Nezralé, degenerované 1719 - - - 

Abnormální vývoj, nevhodná 
k embryotransferu - 2157 - - 

Ukončení skladování na 
základě žádosti - 108 1 - 

 
c) 
celkový počet příjemců tkáňových a buněčných přípravků 
 

 
 

oocyty embrya spermie 
testikulární 

tkáň 

Vlastní použití 833 1024 1365 67 

Darování 91 - 128 - 

 
d)  
počet příjemců postižených nežádoucí reakcí: 0 
 
e)  
počet nežádoucích reakcí  u příjemce podle povahy závažné nežádoucí reakce: 0 
 
f) 
názvy a adresy zdravotnických zařízení, do kterých byly tkáňové a buněčné 
přípravky distribuovány 
 

Dovezeno v rámci ČR 

          název  adresa typ tkáně 

1. PRONATAL, s.r.o. 
Na Dlouhé mezi 4/12,  

147 00 Praha 4 
spermie, embrya 

2. 
GYNCENTRUM 
OSTRAVA s.r.o. 

Ostrava 1, Šmeralova 27, PSČ 
702 00 

spermie 

Dovezeno mimo ČR 
název adresa typ tkáně 

1. 
Fertility Center 

Berlin 
Spandauer Damm 130, D-

14050 Berlin 
spermie 



 
Vyvezeno v rámci ČR 

          název  adresa typ tkáně 

1. 
Klinika reprodukční 

medicíny a 
gynekologie 

U Lomu 638, 760 01 Zlín spermie 

2. 
Prague Fertility 

Centre 
Milady Horákové 386/63, 

17000 Praha 7 
embrya, spermie 

3. PRONATAL, s.r.o. 
Na Dlouhé mezi 4/12,  

147 00 Praha 4 
embrya 

4. ARLETA 
Komenského 702, 517 41 

Kostelec nad Orlicí 
embrya 

5. CAR Apolinář Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 spermie 

6. 
EUROPE IVF 

International s.r.o. 
Nad Výšinkou 2868/2, 

150 00 Praha 5 
embrya 

7. GENNET, s.r.o. 
Kostelní 9, 

170 00 Praha 7 
spermie 

Vyvezeno mimo ČR 
název adresa typ tkáně 

 - - - 

 
 

2. Tkáně a buňky propuštěné tkáňovým zařízením pro výrobu léčivých 
přípravků nebo jiných výrobků určených pro použití člověka 

 
a) 
počet dárců: 0 
počet odběrů: 0 
 
b) 
množství tkání a buněk 

1. zpracovaných a propuštěných pro další výrobu: 0 
2. dodaných výrobci v České republice: 0 
3. vyvezených do zahraničí: 0 
4. skladovaných na konci roku, pokud jde o vyhovující tkáně a buňky určené 

k dodání: 0 
5. vyřazených: 0 

 
c) 
seznam zpracovatelů, kterým jsou tkáně a buňky dodávány pro další výrobu: 0 
 
3. a) 
tkáňové a buněčné přípravky dodané do České republiky ze zahraničí: 
 
b) 
celkový počet oznámených závažných nežádoucích událostí: 0 
celkový počet oznámených závažných nežádoucích reakcí: 0 


